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SALGUEIRO 

PERN AJ\1B UCO 

ASPECTOS FiSICOS - ATea: 1 561 km' (1962 >: al
titude : 405 m ; tempeTatuTa, em °C: mci.rima: 
40; minima: 18; medias: 30. PTecipitac;{to plu
viometTica anual: varidvel de 60 a 1 040 mnl. 

POPULAC:AO - 26 000 habitantes (dados pTelimina
Tes do Recenseamento Geral de 1960); densida
de demogT(tfica : 13 habitantes poT quilometro 
qzwdmC.o 11960) . 

. 4.TIVIDA DES PRINCIPAlS - Pecuaria (borinos), 
agricuztura la lgodao, milho, feijao) e indz!stTia 
1 cza tume, oleo de algodao, calc;ados) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 agencia e 
1 ca77espondente de 5 Bancos. 

VEiCULO~ REGISTRADOS (na PTejeitura Munici
pal! - 146 automoveis e jipes, 103 caminhoes e 
35 ozdTos veicu los. 

ASPECTOS UIRBANOS (sede) - 532 ligac;6es eletri
cas, 50 apaTelhos telef6nicos; 6 hoteis, 2 pen
s6es. 10 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 casa de saude 
e maternidade com 12 Zeitos; 6 medicos, 1 den
tista. no e:rercicio da projissao; 5 janncic ias. 

A.SPECTOS CULTURAIS - 113 unidades escolares · 
de ensino pTimdTio geral, 4 estabelecimentos de 
ensino media; 1 biblioteca e 1 cinema; 2 asso
ciac;6es cultumis; 1 agr6nomo, 1 advogado e 1 
engenheiTo em suas atividades. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
·cTu:;;eiros) - Teceita prevista: 24,2; renda tTi
butdria: 15,8; despesa fixada: 31,0 . 

REPRESENTAC:AO POLiTICA - 9 ve1·eadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar . da Dire toria 
de Documentac:ao e Divulgaqao do CNE . 



/lSPECTOS HIST6RICOS 

AKn:s de serem devassadas, as terras do atual Mu
nicipio de Salgueiro foram habitadas por indios ca
riris. At raidos pela fertilidade dos terrenos de alu
vrao. habitantes da regiao sui do Ceara, em mea
do> do s2culo XVII. iniciaram o povoamento do Iu
gar. edificando grandes fazendas de criacao de 
gado. Quixaba, propriedade de Antonio da Cruz 
Nen•s. foi a primeira fazenda estabelecida. Segui
ram-~e Umas. Negrciros . Logradouro e Ouro Preto, 
todas contanclo com a contribuicao do elemento 
negro utilizado no trabalho escra v·o. 

Por volta de 1835. Manuel de Sa Araujo, pro
prietario da fazenda Boa Vista, tendo saido para 
inspecao em suas ten·as. foi seguido, sem perceber, 
por seu filho Raimundo, que se embrenhou na mata, 
perclendo-se. Devoto de Santo Antonio, o fazendei
ro prometeu erguer-lhe uma capela no local em 
que a crianc;a f6sse encontrada. Decorridos tres 
dia5. Raimundo foi visto, brincando sorridente, a 
son: bra de frondos:J salgueiro. A construc;ao da ca
peb foi iniciada e1:1 23 de dezembro do mesmo ano, 
fica :1do o Iugar conhecido como Salgueiro . Pedrei
r os. oleiros e carpinteiros, mobilizados para a cons
truc~o. ai se instalara m com suas familias e cons
tituiram 0 primeiro nucleo. 

0 povoado foi-se desenvolvendo e, em 1843, a 
caprla foi elevada a categoria de Freguesia de San
to A:1 t6nio do Salgueiro . 0 Municipio de Salguei
ro surgiu a 30 de abril de 1864. completando, em 
196~ . o seu primeiro centenario. 

Po: ;;;,,cao AdminiJtratiz'a e Judiciaria 

As Leis provinciais n(m1eros 114. de 6 de maio de 
1843. e 309, de 12 de maio de 1853, referem-se a cria
<;ao cla freguesia e conseqiientemente a do dist rito 
de Salgueiro entao denominado Santo Antonio do 
S::tl~ueiro . 

--Por efeito da Lei provincial 11 .0 58, de 30 de 
abril de 1864. foi criado o Municipio de Salgueiro, 
com territ6rio desmembrado do de Cabrob6. Sua 
ins~a lac;ao verificou-se a 27 de janeiro do ano se
guinle . 

0 clistrito de Sa lgueiro foi criado, tambem, pela 
Lei m unicipal n.0 1, de 29 de novembro de 1892 . A 
sede municipal recebeu foros de cidade por forc;a 
da Lei estadual n.O 2.75 , de 26 de abril de 1898. 

Compoe-se, depois de ter perdido o tenit6rio 
de Yerdejante, que ganhou autonomia, de 4 distri
tos: Sa lgueiro (sede l , Conceic;ao das Crioulas, Umas 
e Y::sques. 

A comarca foi criada em 16 de junho de 1879, 
por f6rga da Lei provincial n.0 1 464, desmembrada 
da de Cabrob6. 
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ASPECTOS FISICOS 

0 MUNICiPIO de Salgueiro .§ urn dos tres municipios 
que integram a zona fisiogni.fica do Sertao Central. 

Limita-se com os Municipios de Sao Jose do 
Belmonte, Floresta, Belem de Sao Francisco, Cabro
b6, Parnamirim, Serrita e Verdejante e, no Estado 
do Ceara, com Pena Forte e Jardim . 

A sede municipal, a 405 metros de altura, dista 
468 quilometros da Capital do Estado. Suas coorde
nadas geograficas sao: 8° 04' 18" de latitude sul por 
39° 07' 14" de longitude W. Gr. 

Era de 2. 060 km2 a area municipal, em 1960, 
reduzida para 1 561 km" ap6s a elevac.;ao a Muni
cipio do distrito de Verdej ante. 

A hidrografia e representada pelos riachos Sal
gueiro, Trairas, Toco do Cedro, Acana, das Bestas, 
Ouro Preto, Baixio Grande, Baixio Verde, Formiga, 
Balanc.;as, Boa Vista, Pitombeira, Ingazeira, Uruou, 
Conceic.;ao, Mulungu, Contendas, Tamburil e Tapuio. 

Entre as elevac.;6es destac.am-se as serras do Boi 
Morto, a das Letras, do Negreiro, da Guia, do Fra
de, do Sossego ou Cruzeiro, da Onc.;a, do Pau d'Arco, 
e serrates do Pelado· e do Paulo. 

0 clima e quen te e seco. As chuvas ocorrem 
nos meses de outubro a abril. A precipitac.;ao plu
viometrica varia de 18 a 120 mm por chuva. Esta va
riac.;ao e devida as secas, havendo anos em que o 
reg1stro s6 chega a 60 mm. 

A temperatura maxima e de 40°C e a minima 
de 18; porem a media e de 30°C durante quase todo 
o ana. 

Entre as riquezas minerais ha a p·edra calcaria, 
explorada rudimentarmente nos disuitos de Con
ce1c.;ao das Criouias e Salgueiro . Entre vegetais, a 
lenha e 0 caroa sao explor.ados em todo 0 terri t6rio 
municipal. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Os RESULTADOs preliminares do Censo Demografico 
de 1960 registraram populac.;ao de 26 mil habitan
tes, acusando um aumento de 45 % sobre os resul
tados do Censo de 1950. Dos habitantes municipais, 
9 891 estao localizados na zona urbana, cuja popu
lac.;ao cresceu de 136 % no ultimo decenio intercen
sitario, e 16 109 na rural, onde o crescimento de:
mografico acusou 17 % no mesmo periodo . 

A contribuic.;ao demografica de Salgueiro (dis
trito-sede) foi de 13 442 habitantes, seguido de Ver
dejante com 5 884 h abitantes (elevado a Municipio 
depois do Censo), conceic.;ao das Crioulas com 3 199, 
Vasques com 2 482 e, finalmente, Umas com 991. 

4 - SALGUEIRO 



lgreja Matriz 

A populac;:ao da cidade e de 8 936 habitantes, 
reglstrando crescimento de 154% s6bre os dados de 
1950. As das vilas de Vasques e Umas · creceram 
de 106 e 58%, respectivamente, passando a 35 e 242 
habit antes. 

A densidade demografic.a do Municipio, em 
1960, era de 13 habitantes por quil6metro quadra
do. Foram registrados 4 973 domlcilios, sen do 2 593 
no distrito-sede . 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Censo Agricola 

Os RESULTAOOS preliminares do Censo Agricola de 
1960, registram 1 948 . estabeleclmentos (1 328 em 
1950), numa area de 139 741 hectares (123 491 em 
1950) , das quais 11 018 ha eram destinados a la
vouras (7 236 em 1950). Havia 602 estabelecimentos 
com menos de 10 hectares, cada urn, (290 em 1950) ; · 
993, de 10 a menos de 100 (765 em 1950) ; 343, de 
100 a menos de 1 000 (259 em 1950) ; e 10, de 1 000 
a menos de 10 000 (14 em 1950) . 

Ocuparam-se 13 275 pessoas (5 108 em 1950), uti
lizando 1 trator e 1 arado. 

Criavam-se 14 401 bovinos em 915 estabeleci
mentos, dos quais 902 tinham menos de 100 cabe
c;:as, cada urn, e 13, de 100 a 500. 

Agricultura 

FoRAM cultivados 1 795 hectares com produtos agri
colas, em 1963, no valor de 79,6 milhoes de cruzei
ros . 0 principal produto foi o algodao produzindo 
300 toneladas e contribuindo com 30% para o va-
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lor. Seguiram-se: o milho com 1 080 t e 27% · o fei
jao com 348 t e 15%; a cana-de-agucar, com' 6 000 t 
e 6%; o arroz, com 144 t e 5%; o alho com 9 t e 
4%; a. mandioca, com 492 t e 4%; e a ~anga. com 
200 m1l frutos e 3% do valor. Os 6% restantes do 
val~r foram cobertos pela banana, cebola, uva. Ia
ranJa, . batat~-'!_oce, c6co-da-baia, mamona, caju, 
tang erma e llmao. Urn agr6nomo e urn p6sto agro
pecuario pres tam servigos aos agricultores. 

Pecuaria 

A POPULAglio pecuaria do Municipio, em 1962, era de 
77 080 cabegas de gado, no valor de 357,2 milh6es 
de cruzeiros . A maior contribuigao foi a bovina 
(65,4%); seguida da caprina (15,6%), ovina (5,1 % ); 
suina (4,5%); muar (3,4%) e asinina e eq1iina 
(3,0% cada urn) . 

A produgiio de Ieite alcangou 2 milh6es de li
tros, no valor de 80 milh6es de cruzeiros. 

Havia 27 150 cabegas de aves, no valo~ de 7,4 
milhoes de cruzeiros. A produgao de ovos ·de gali
nha foi de 20 mil duzias, no valor de 2,2 milh6es de 
cruzeiros . 

. 0 gado e utilizado para abate e exportagao . As 
principais ragas sao crioula, zebu, hindu-brasil. ho
landesa e mestiga (cruzamento de zebu com criou
la ou com holandesal . 

Censo Industrial 

Os RESULTADOS gerais do Censo Industrial de 1960 
registraram 59 estabelecimentos, com produgao no 
valor de 71,9 milh6es de cruzeiros sendo 25 milhoes 
de cruzeiros o valor da transformagiio industrial. 

. Ocuparam-se 396 pessoas, percebendo 60 mi:
lh6es de cruzeiros (5,4 pagos a operarios) . A me
dia mensa! dos operarios ocupados foi de 319. 

A f6rga motriz utilizada foi de 710 cv. As des
pesas de consumo atingiram 46,7 milh6es de cruzei
ros, dos quais 44,4 na aquisigao de materia-prime.. 

Industria 

SALGUEIRO contava, em 1962, com 45 estabelecimen- • 
tos industriais, que produziram 141,3 milh6es de 
cruzeiros e empregaram 369 operarios. Destaca
vam-se, segundo a contribuigiio para o valor, 4 cur
tumes, com 41 operarios, e 39% do valor total e, se
gundo o numero de operarios, 5 disfibradores de ca
roa, com 95 operarios e 3% para o valor. Havia, 
ainda, 7 olarias (fabricas de tijolos), com 51 ope- . 
rarios e 2% do valor; 5 padarias, com 16 operarios 
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Prac;a Benjamin Soares 

rarios e 8% do valor; 4 de rapadura, com 50 ope
ranos e 1% do valor. Completando o numero de 
fabricas: 2 de descarogamento e extrac;lio de 6leo 
de algodao; 2 de molas para veiculos; 2 de redes; 
2 de cal; 1 de macarrlio; 1 de torrefac;ao de cafe; 1 
de sabao; 1 de m6veis; 1 de bebidas e 1 de moagem 
de milho . 

Gado Abatido 
FORAM abatidos 816 bovinos, 1 703 suinos e 13 029 
caprinos, em 1962 . 0 produto do corte foi de 478,4 
toneladas, no valor de 81,6 milhoes de cruzeiros. A 
contribuigao da carne verde de bovina foi de 41,0%; 
da carne verde de caprino 23,0 %; da carne verde 
de ovino 12,8%; da carne verde de suino 10,5%; de 
toucinho fresco 6,6%; da pele seca de ovino 2,7%; 
da pele sec a de caprino 2,3% e do couro seco de 
bovina 1,3 % . 

Comercio 

A PRA9A de Salgueiro e grande centro comercial da 
regiao, para o que contribuem a sua posigao e as 
facilidades de transporte: e entroncamento de 2 im
portantes rodovias federais e terminal de via ferrea. 

Ha 10 estabelecimentos atacadistas e 60 vare
jistas. Negocia com os municipios vizinhos e varios 
outros do Est ado do Ceara. Exporta algodao bene
ficiado para o Recife e cebola (quase t6da a safra) 
para as pra<;as do Rio de Janeiro, Sao Paulo, For
taleza e Recife. :E, ainda, feita exportac;:lo do gado 
bovina . 

ServifOS 

FuNCIONAM 33 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos. Dentre eles, 6 hot-3is, 2 pens6es e 10 restau
rantes. 
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Tramporte e Comunicaroes 

0 MUNICIPIO e servido peias estradas federais BR-13 
ou transnordestina, que liga a Guanabara a Forta
leza; BR-25, ou Central de Pernambuco, que liga 
Recife a Petrolina e aos Estados de Piaui, Bahia e 
Maranhao, e por estradas estaduais e municipais, 
alem de utilizar tambem os servicos da Rede Fer
roviaria Federal, atra ves da Rede Ferrovhiria do 
Nordeste . 

Dista, por rodovia, dos Municipios de Cabrob6 
- 72 km; de Terra Nova - 18 km ; de Floresta -
42 km ; de Mirandiba - 42. ·km; de Verdejante -
26 km ; de Pena Forte (CE) - 30 km; e de Jardim 
(CEl - 72 km. 

Leva-se, em media, de Salgueiro at.§ a Capital 
estadual , 12 horas por rodovia e 18 horas e 30 mi
nutes por ferrovia; ate Belem do Sao Francisco, 2 
h cn·as ; ate Parnamirim 1 hora e 30 minutos e ate 
E:2rrita , 40 minutos. 

Dista 2 406 quil6metros da Capital federal, por 
rcdovia, via Feira de Santana, Jequi•§, Conquista, 
Te6filo Otani , Governador Valadares, Acesita, Be
lo H Jrizonte , Sete Lagoas, Cristalina e Luziania . 

. JOSE oo BELMONTE 

P/IUCIFE 

~,, 

Tupanac~ ~" Nm \ 

P/SALVADOR 

CD If V£t1COES 
RODOV/A FEDERAL -
RODOVIA ESTADUAI.. 

FERROVIA ~ 

CAMPO DE PaJSO -t-

l!;rn 1963, foram registrados na Prefeitura 14ti 
autom6veis e jipes, 103 caminh6es e 35 outros vei
culos . 
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Rua 7 de Setembro 

Estabelecimentos Bancdrios 

0 MUNICiPIO dispoe de 1 agencia do Banco do Nor
deste do Brasil e correspondentes dos Bancos do 
Brasil, do Povo, do Comercio e Industria de Per
namb-uco, do Irmaas Guimariies e do Mercantil de 
Pernambuco 0 

Os saldos registrados, em 31 de dezembro de 
1963,' foram os seguin tes: caixa em moeda corrente, 
9,0 milh6es de cruzeiros; emprestimos em contas 
correntes, 26,7; emprestimos hipotecarios, 6,0; titulos 
descontados, 143,2; depositos a vista e a curto prazo, 
18,3; depositos a prazo, 1,1. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Salgueiro fica a margem direita do ria
cho de igual nome e, relativamente, na parte cen
tral do Municipio, em terreno muito acidentado, e 
nela se cruzam duas importantes estradas federais 
(Tr.amnordestina, de sui para norte, e a Central de 
Pernambuco, de leste para oeste) 0 

0 seu trac;ado urbano e composto dos bairros de 
Santo Antonio, com 18 ruas e 4 pra<;as; Nossa Se
nhora de Fatima, com 6; No soa das Grac;;as, com 27; 
Sao Vicente, com 10; e No soa Aparecida, com 340 
As ruas sao Iargas, sendo 13 delas e 3 prac;as pa
vimentas o 

Existem 2 488 predios, varios modernos, e uns 
50 em construc;ao 0 

A Prefeitura explora· o fornecimento de ener- 0 

gia el·~trica, com uma usina termica, de 220 volts 
de corrente, 60 ciclos de freqiiencia e 225 KVA de 
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paten cia instalada. A produgao de enetgia, em 1963, 
foi de 303 160 KVA e serviu a 532 predios e ao pe
rimetro urbana, com iluminagao publica. 

Acham-se instalados 50 aparelhos telefonicos. 
Ha 2 cooperativas escolares e 1 de consume . 

· Assistencia Medico-sanitaria 

A ciDADE disp6e da Casa de Saude e Maternidade 
Nossa Senhora de Fatima, de propriedade parti
cular; com 12 leitos. 

Estao no exercicio de suas profiss6es 6 medicos 
e 1 dentista . Ha 5 farmacias servindo a populac;ao. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

Ao FINDAR o .an0 letivo de 1963, havia 113 unidades 
escolares de ensino primario geral, onde lecionavam 
156 professores e foram matriculados, no inicio do 
a no, 3 565 :J.lunos . 

o r:1.>ino medio contava com o Ginasio Alberto 
Scares, a Escola Nor;nal Regional, o Colegio Esta
ci p·· J e a Escola Artesanal, atualmente denominada . 
Colegio Industrial. Nestes estabelecimentos foram 
matriculados, no inicio do ana letivo de 1963, 353 
a lunas e ensinavam 31 profess6res . 

Otttros Aspectos 

A BIBLIOTECA Francisco Augusto pertence a Prefei
tura Municipal. 0 Cine Salgueiro tem capacidade 
para 300 espectadores. 

0 Centro Litero-Recreativo de Salgueiro e a As
sociac;ao Cultural de Salgueiro congregam 150 as
sociados e possuem sess6es recreati vas, li terarias e 
culturais, em geral. 

Os festejos populares sao de natureza religiosa, 
destacando-se a festa de Santo Antonio (padroeiro • 
local) realizada de 1 a 13 de junho, realgando a 
"Noite dos Motoristas" . 

Exercem suas profiss5es 2 advogados e 3 enge
nheiros. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

EsTiio sediadas no Municipio uma Coletoria federal 
e outra estadual e uma Agencia Municipal de Es
tatistica, 6rgao de coleta do sistema estatistico bra-
sileiro. · 
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Finanfas PublicaJ 

0 MuNICiPIO arrecadou, em 1963, 38,8 milh6es de 
cruzeiros (21,1 de renda tributaria) e realizou des
pesas no valor de 34,9 milh6es de cruzeiros. 

0 orgamento municipal para 1964 previa arre
cadagao de 24,2 milh6es de cruzeiros (15,8 de ren
da tributaria) e fixava a despesa em 31,0 milhoes. 

A Uniao arrecadou 5,8 milh6es de cruzeiros e o 
Estado 34,5, em 1961, no Municipio. 

RepresentafaO Politica 

A CAMARA de Vereadores e composta de 9 edis. Nas 
eleig6es de outubro de 1962, estavam inscritos 3 954 
eleitores. 

FONTES 

As INFORMAQ6Es clivulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pela Agencia Munici
pal de Estatistica de Salgueiro. Utilizados, tambem, 
dados procedentes dos arquivos de documentac;ao 
municipal da Diretoria de Documentac;ao e Divul
gagao lSecretaria-Geral do CNEl e de outros or
gaos do sistema estatistico nacional. 

EST A publicagao jaz parte da serie de monograjias 
organizada pela DiTetorin. de Documentagao e Divul
gagao do Conselho Nacional de Estatistica . . A nota 
introdut6ria, sabre aspectos da evolugao hist6rica do 
Municipio, corresponde a uma tentati1NL no sentido 
de sintetizar, com adequada sistematizagao, elemen
tos esparsos em dijerentes documentos . Ocorrem, 
em alguns casas, divergen.cias de opiniao, comuns 
em assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equi
vocos e err.os nas pr6prias jontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maiot interesse qualquer 
colabora¢o, especialmente de historiadores e ge6-
grajos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiiio Asuiar Ayres 

COLE~A.O DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~arl. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 2JI - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio ·de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Slmiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 . - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre, 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 241 - Mogi das cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaclguara . . 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porii. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - Itapui. 268 -
Piratininga . 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bra
ganc;a Paulista. 272 - P·araiba do Sui. ' 273 - Itaporanga 
d'Ajuda. 274 - Andrelandia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 -
Mlsslio Velha. 281 - Calc6. 282 - Imperatriz. 283 - Con
gonhas. 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 

Acabou-se de imprimir, no ServifO Grdfico do 
IBGE, aos vinte e tres dias do mes de marfo 
de mil novecentos e sessenta e cinco. 


